


  

  ٥وصيــة غـريب

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سـيد املرسـلني   
  : أما بعد.. وعلى آله وصحبه أمجعني

تفكر يف مصريك ومآلك، وراقب اهللا يف أقوالك : أخي احلبيب 
وأفعالك، وبادر بالتوبة متحو هبا ما مضى من سيئاتك فإن اهللا تعاىل 

قُـلْ َيـا   : و عن املسيئني، قال جل وعال يقبل توبة التائبني ويعف
ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسهِْم لَا َتقَْنطُوا ِمْن َرْحَمِة اللَّـِه إِنَّ  

، ]٥٣:الزمـر [اللََّه َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِميًعا إِنَُّه ُهَو الَْغفُوُر الـرَِّحيمُ 
سيء النهار ويبسـط  إن اهللا يبسط يده بالليل ليتوب م«  وقال 

يده بالنهار ليتوب مسيء الليـل حـىت تطلـع الشـمس مـن      
  ]. رواه مسلم.[»مغرهبا

لذا اعلم أخي الشاب أن املوت أمامك وأنه حق ال ريب فيه، 
ويقني ال شك فيه، هو اخلطب األفظع واألمر األشنع  والكأس اليت 
طعمها أكره وأشبع، إنه هادم اللذات ومفرق اجلماعات، وقـاطع  
األمنيات وميتم البنني والبنات، إنه الواعظ الصامت، يأخذ الغـين  
والفقري، والصحيح والسقيم، والشـريف والوضـيع،  والصـغري    

  . والكبري
  !أين الذين راحوا يف احللل بكرة وعشيا؟

  ! أين الذين تضعضعت هلم األرض هيبة وعزا؟
  ! أين األصدقاء واألحبة؟



  
وصيــة غـريب ٦  

  ! ركزا؟تسمع هلم  أوهل حتس منهم من أحد 
أفناهم اهللا مفين األمم، وأبادهم مبيد الرمم وأخرجهم من سعة 

ضيق القبور حتت اجلنادل والصخور فأصبحوا ال ترى  إىلالقصور 
إال مساكنهم، مل ينفعهم ما مجعوا وال أغىن عنهم مـا اكتسـبوا،   
أسلمهم األحباب واألولياء وهجرهم اإلخوان واألصفياء ونسـيهم  

  : لو نطقوا ألنشدوااألقرباء والبعداء 
    مقيم باحلجون رهني رمس 

  وأهلي راحلون بكل واد    
     كأينَ مل أكن هلُمو حبيبا 

 وال كانوا األحبة يف السواد    
     فُعوجوا بالسالم فإن أبيتم 

 فأوموا بالسالم على البعاد    

  : أخي احلبيب
 ختيل نفسك وقد نزل بك ملك املوت تراه أمامك، تراه واقفا

.. مالئكة الرمحة أمام عينك أوعند رأسك، وترى مالئكة العذاب 
ماذا ستقول؟ ماذا ستفعل؟ ختيل نفسك بعد حلظات، ستكون أنت 

: املسجَّى على فراش املوت، ماذا ستقول مللك املوت وهو يناديـك 
أيتها الروح الطيبة،أو أيتها الروح اخلبيثة، أيتـها الـروح الطيبـة    

روح ورحيان، فتنزع روحك كما  إىلن رب غري غضبا إىلأخرجي 
 إىلتنزع القطرة من فم السقاة، أو أيتها الروح اخلبيثـة، اخرجـي   



  

  ٧وصيــة غـريب

غضب من اهللا ولعنة، فتفزع الروح وتتشعب يف السم، فينتزعهـا  
كما ينتزع الشوكة من الصوف الرطب ،كيف تفعـل يف هـذه   
اللحظة ؟ من سينفعك؟ من سيحميك؟ من سيدفع عنك؟ ليس إال 

، ليس لك إال عملك الصاحل، ليس لك إال فعل اخلري، واهللا يف اهللا 
هذه اللحظة ستنسي أموالك ورئاستك وتنسى أوالدك وأصحابك 
وأحبابك وكل من حولك ، وال تذكر إال حسنة قد تكون مبثقـال  
ذرة أو ابتسامة صادقة ابتسمتها يف وجه مسلم ، أو مسـحة رأس  

اهللا أنفقته ميينك حىت ال تعلـم  ريالًا أخذته سرا يف سبيل  أويتيم ، 
  . مشالك

يوم احلساب  إىلتوهم نفسك وقد ساقوك : أيها األخ احلبيب
يـوم أن  !! احلساب وما أدراك ما يوم احلساب .. واحلشر والنشر

بـدأ  .. يناديك قيوم السموات واألرض وترى قربك فوق رأسـك 
ترى نفسك تتخلـق مـن    وبدأتالتراب يتزحزح وينهال عليك 

ذنب، تنتشر من أطرافك، ومتتد من أعضائك، وبدأ يتسع عجب ال
بالقرب ينشق فترى  وإذايضيق، وبدأ إسرافيل ينفخ للنشور،  أوقربك 

أمامك أهوال يوم القيامة، جنوم تدمر، أفـالك تـذهب، مسـوات    
تتفجر، حبار تنفطر، حبار تتفجر، أرض تتدحرج، جبال تنسـف،  

الئكة حيشرهم اهللا يف خالئق تسعى من اجلن واإلنس والوحش، وامل
أرض احملشر فتراهم ميوج بعضهم يف بعض تبحث لك عن مـوطئ  
قدم فال جتدها، جيمعهم اهللا سبحانه وتعاىل فيحاسبهم اهللا مجيعـا ،  

  . ويتحاسب اخللق بعضهم من بعض
إن الرجل ليتعلق بالرجل يوم القيامـة  «: قال احلسن البصري 
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أنـت  : فيقـول  !  ما أعرفك بيين وبينك اهللا، فيقول واهللا: فيقول 
أنت أخذت خيطـا مـن   : أخذت من طينة حائطي، وآخر يقول 

  . »ثويب
كال يأخذ حقه يوم القيامة، فمن سيكون معك يف ... اهللا أكرب

هذه اللحظة ؟ هل سألت نفسك ؟ هل أنـت املـدفون األول، أو   
املدفون العاشر؟ فلعل أناًسا دفنوا قبلك وأناًسـا دفنـوا    الثاين، أو

  !! قكفو
توهم نفسك وأنت ترى نفسك مدفوًنا يف هذا : أخي املسلم 

ليت شعري أي جزء من أجزائك سيبدأ به الدود؟ عيناك  يا.. القرب
لسانك .. املترفتان الناعمتان أيهما ستسيل على خديك أو وجنتيك؟

، أتذكرت هذه والبلىالذي تتكلم به وتتذوق به مىت سيأتيه الدود 
من ربك ؟ فتقـول  : ك املالئكة فيقولون لك اللحظات يوم أن تأتي

ديـين  : ما دينك؟ فتقول : ويقولون . ريب اهللا الذي ال إله إال هو
ماذا فعلت يف الرجل الذي أرسل فيكم ؟ فتقول هو عبد . اإلسالم

كتاب اهللا فآمنت  قرأت: ما يدريك؟ تقول : فيقولون . اهللا ورسوله
يفتح لك مـن النـار،   انظر عن مشالك ف: به وصدقت به فيقولون 

انظر : فتغلق مث يقولون . هذا مقامك لو أنك كفرت باهللا: فيقولون 
عن ميينك هذا مقامك يف اجلنة وميتد قربك على مد بصرك ترى فيها 

: فتقـول  . أطيارها وأزهارها وأهنارها ويأتيك من روحها ورحياهنا
قربك من يف : أهلي ومايل فيقال لك  إىلريب أقم الساعة حىت أذهب 

كصـالة   أونومة العروس فتمر عليك فترة الربزخ كصالة ظهـر  
  . عصر
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ماذا فعلنا هلذه اللحظات أمل يلهنا التكـاثر؟ أمل  : أخي احلبيب 
.. تلهنا األموال؟ أمل تلهنا البيوت ؟ أمل يلـهنا األوالد واألزواج ؟ 

أهلاكم التكاثر .. تأيت عائشة رضي اهللا عنها والرسول  يذكر
رب، فتقول ماذا أفعل يا رسول اهللا وأنا املرأة الضعيفة عند عذاب الق

ُيثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن َآَمُنـوا بِـالْقَْولِ   : ذلك يقرأ عليها قوله تعاىل 
  ]. ٢٧: إبراهيم[ الثَّابِِت

نعم يثبتك اهللا يف احلياة الدنيا بقول ال إله إال اهللا حممد رسول 
إال اهللا حممد رسول  هؤال بقول ال إلاهللا ، ويثبتك يف القرب عند الس

  . اهللا، هذه الكلمة الطيبة اليت هجرها الناس فال يذكروهنا إال قليالً
 تذكر عذاب القرب، تذكر ضمته والرسـول  : احلبيب أخي

بيت سعد بن معـاذ   إىليسعى جاهداً على قدميه متجها آخر الليل 
ه مل جيد لنفسـه  فلما دخل دار» لعل املالئكة سبقتنا إليها« :يقول 

أحاط املالئكة بسعد يشيعونه ويغسـلونه    إذموطئ قدم ليقف فيه 
ويعدون جبنازته حىت رفع ملك من املالئكة جناحه فوقف الرسـول  

  مكانه وخيرب جربيل الرسول   أن عرش الرمحن قد اهتز ملوت
أنه سعد بن معاذ رضي اهللا  واحد من أصحابه ، فعرف الرسول 

نازته ، وما أخفها ألهنا خفت مـن السـيئات ،   عنه ، فيحمل ج
حلده  إىلولكنها ثقيلة يف ميزان احلسنات ، ويدفنه احملبوب ويشيعه 

قربه اصفر وجهه ، وتغريت مالحمه ، وأشاح عنه ،  إىل، فلما نظر 
لقد ضم القـرب  «: مل فعلت ذلك يا رسول اهللا قال : وبكى فقالوا 

  .»سعد بن معاذ سعد ضمة لو جنا منها أحد لنجا منها
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ختيل نفسك طرحياً بـني  .. ختيل رحلة الغريب: أخي احلبيب 
أهلك وقد وقعت يف احلسرة وجفت منك العربة، وثقـل منـك   

  . اللسان واشتدت بك األحزان، وعال صراخ األهل واألخوان
ــاً  ــل منطرح ــك األه ــني تل ــأين ب    ك

ــبين      ــديهم تقل ــراش وأي ــى الف  عل
ــ ــأين وح ــن ك ــوح وم ــن ين    ويل م

 يبكــي علــّي وينعــاين وينــدبين     
ــوا بالطبيــب كــي يعــاجلين    وقــد أت

ــنفعين     ــوم ي ــذا الي ــب ه  ومل أر الط
   واشتد نزعـي وصـار املـوت جيـذهبا    

 من كـل عـرق بـال رفـق وال َهـَون       
وُيدعى لك األطباء، وجيمع لك الدواء فال يزيـدك إال مهـا   

  . وبالء
ملوت قد وافاك، وبعدها تيقنت أن املوت قد فاجأك وأن ملك ا

فيئس منك الطبيب وفارقك احلبيب، فوقعت يف احلسرة وجاءتـك  
  ]. ١٩:ق[َوَجاَءْت َسكَْرةُ الَْمْوِت بِالَْحقِّ. السكرة

تلك اللحظة هي آخر حلظة تلقي فيها آخر النظـرات علـى   
األبناء والبنات، واألخوان واألخوات تلقي فيها آخر النظرات على 

وتبدو على وجهك معامل السكرات وخترج من  هذه الدنيا الفانية،
  . صميم قلبك اآلهات والزفرات

  واشتد نزعي وصـار املـوت   
من كل عرق بـال رفـق وال     
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كَلَّـا  : مث اشتد بك النزع والسياق وقد بلغت الروح التالق 
  ]. ٢٧، ٢٦:القيامة[َوِقيلَ َمْن َراقٍ* إِذَا َبلََغِت التََّراِقَي 

بطلت بعُد كل حيلة ، وعجزت عن كل وسيلة ، وعلمت أن و
  ]. ٣٠:القيامة[إِلَى َربَِّك َيْوَمِئٍذ الَْمَساُق: هناية املطاف هو 

يف تلك اللحظة تطوي فيها صحيفة أعمالك إما على احلسنات 
َربِّ لَْولَا أَخَّْرَتنِي إِلَـى أََجـلٍ   : على السيئات وتنادي وتقول أو

  ]. ١٠:املنافقون[قَرِيبٍ
  . حتس يف تلك اللحظة بقلب متقطع من األمل

  . حتس يف تلك اللحظة بشعور الندم
حتسب أن األيام انتهت، وأن الدنيا قد انقضت، فتخيل نفسك 
أنت أيها القارئ يوم تقلبك على املغتسل بيد الغاسل، وقـد زال  
عنك عزك، وسلب مالك، وأخرجت من بيت أحبابك، وجهزت 

  ونادوا أين املغسل؟  لترابك،
  وقام من كان أحـب النـاس يف عجـل    

 حنـــو املغســـل يـــأتيين يغســـلين  
   وقال يـا قـوم نبغـي غاسـال حـذقا     

ــن       ــا فط ــا عارف ــا أريب ــرا أديب ح
ــردين    ــهم فج ــل من ــاءين رج   فج

ــردين       ــراين وأف ــاب وأع ــن الثي م
ــردا   ــواح منف ــى األل ــوين عل   وأطرح

ــن    ــاء ي ــر امل ــوقي خري ــار ف ظفين وص
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  وأسكب املـاء مـن فـوقي وغسـلين     
غســلًا ثالثًــا ونــادى القــوم بــالكفن   

ــا ال  ــوين ثياب ــا   وألبس ــام هل   كم
ــنطين    ــني ح ــا ح ــار زادي حنوطً  وص

سـبحان   ووضعوك على النعش جثة هامدة ال حراك فيها ، فيا
اهللا أين لسانك الفصيح؟ ما أسكتك ؟ أين صوتك الشجي ؟ مـا  

العطر؟ ما أنتنك؟ ومحلـوك إىل املسـجد ال   أخرسك؟ أين رحيك 
  . لتصلي ولكن ليصلي عليك

  صلوا علـي صـالة ال ركـوع هلـا     
ــرمحين    ــل اهللا يـ ــجود لعـ وال سـ

ــل   ــى مه ــربي عل ــوين إىل ق   وأنزل
ــدين      ــهم يلح ــًدا من ــوا واح وأنزل

مث ألبسوك الكفن ومحلت إىل دار العفن، وأخرجت من بـني  
ويف حلظة واحدة أصـبحت كـأن مل   .. أحبابك، وجهزت لترابك

تكن شيئا مذكورا طويت صفحاتك وصرت يف عدد األمـوات،  
  . وأخرجت من الدنيا وغادرت هذه احلياة

ــفا   ــدنيا فواأس ــن ال ــوين م   وأخرج
ــبلغين    ــل بـــال زاد يـ ــى رحيـ  علـ

ــة    ــاف أربع ــى األكت ــوين عل   ومحَّل
ــيعين     ــن يش ــي م ــال وخلف ــن الرج م
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  : أخي احلبيب
؟ كيف بك وجسمك يف القرب ممدودا ؟ وأنـت   هل تذكرت

هل تذكرت إذا جاءتك فيـه  ، وحيد فودعت هذه الدنيا وفارقتها 
الديدان، فأكلت من جسمك، وهنشت من حلمـك، وخنـرت يف   

وأنت ال تستطيع دفاعا عن نفسك، هل تذكرت كيف .. عظمك
من .. وانتهراك وسأالك.. بك إذا جاءك قبل ذلك امللكان فأجلساك

لكن يف تلك .. ما دينك؟ من نبيك؟ قد تستطيع اإلجابة اآلن ربك؟
يف ذلك القرب يف ذلك الظالم ستكون اإلجابة صعبة جـدا  .. احلفرة

ريب اهللا، وديين اإلسـالم ونـيب   : فمن قائل . إال على من وفقه اهللا
هاه هاه ال أدري، مسعت النـاس يقولـون   : ومن قائل  حممد 
  . فقلت

روضة من رياض اجلنة، أو حفرة مـن  إمنا القرب «:  قال 
  ]. رواه الترمذي[  »حفر النار

  : أخي احلبيب 
ذكر املوت وذكر : شيئان قطعا عين لذة الدنيا «: قال التميمي

  .»املوقف بني يدي اهللا تعاىل
: أشـياء من أكثر من ذكر املوت أكرم بثالثة «: وقال الدقاق

ومن نسـي املـوت   تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة، 
تسويف التوبة، وتـرك الرضـا بالكفـاف،    : عوقب بثالثة أشياء 
  »والتكاسل يف العبادة

إن هذا املوت قد أفسد «: وقال احلسن البصري رمحه اهللا تعاىل
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  . »على أهل النعيم نعيمهم، فالتمسوا عيشا ال موت فيه
لو يعلم اخلالئق ماذا يستقبلون غدا ما «: وقال مالك بن دينار

  . »ذوا بعيش أبداًل
يا بّين أمٌر ال تدري مىت يلقاك ، استعدله «: وقال لقمان البنه 

  . »قبل أن يفاجئك
ــل   مـن بـدنياه اشـتغل     يا ــول األم ــّره ط  وغ

ــة    ــأيت بغت ــوت ي  والقرب صـندوق العمـل    امل
إن القلوب واألنفس تتعلق بل تتنـافس علـى   : أخي احلبيب 

ا أدى هذا األمر إىل نسيان املـوت  حطام هذه الدنيا الفانية، ولرمب
والقرب والدار اآلخرة، ولرمبا قسا القلب، وفرط يف جنب اهللا فنعوذ 
باهللا من قلب ال خيشع، ومن عني ال تدمع، ومن نفس ال تشـبع،  

  . ومن دعوة ال ترفع، نعوذ باهللا من هؤالء األربع
هل تأملت وأنت ترى امليت ُيصـلى عليـه،   : أخي احلبيب 

األعناق، ويذهب به إىل مسكنه وداره اليت هـي أول   وحيمل على
منازل اآلخرة ؟ هل رأيت امليت عندما يدفن ويوضـع يف القـرب   
وحده؟ ال مال له، وال أوالد له، وال  أم له، وال زوجة له، وكيف 
يوسد لبنة حتت رأسه ويوجه للقبلة وتوضع عليه اللبنات مث يهـال  

  . عليه التراب
  كنــا فلــو أنــا إذا متنــا ُتر

 لكان املوت غاية كـل حـي    
ــا    ــا ُبعثن ــا إذا متن   ولكن

 لنسأل بعده عن كـل شـي    



  

  ١٥وصيــة غـريب

هل فكرت حبالك، واستشعرت لو أنك هذا امليت الذي يدفن 
هل فكرت أن هذا هو طريق كل حي وأن ! ، ماذا واهللا ستتمىن ؟ 

  .املوت آت والقيامة آتية ال حمالة
  : أخي احلبيب 

  مـا أنـت صـانع    هو املوت فاصنع كل 
 وأنت لكـأس املـوت البـد جـارع      

  
   كــل امــرئ مصــبح يف أهلــه   

ــه     ــراك نعل ــن ش ــوت أدىن م  وامل
َوَجاَءْت َسكَْرةُ الَْمْوِت بِالَْحقِّ ذَِلـَك َمـا   : قال اهللا تعاىل 
  ]. ١٩:ق[كُْنَت ِمْنُه َتِحيُد

فمن جيادل يف املوت وسكرته ؟ ومن خياصم يف القرب وضمته؟ 
فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم لَا ! ن يقدر على تأخري موته وتأجيل ساعته؟وم

  ]. ٣٤:األعراف[َيْسَتأِْخُرونَ َساَعةً َولَا َيْسَتقِْدُمونَ
  : أخي احلبيب 

ــة  ــري بالغ ــدنيا لغ ــامع ال ــا ج    في
 ســتتركها فــانظر ملــن أنــت جــامع  

شئت فإنك مّيت،  عش ما« قال رسول اهللا : أخي احلبيب 
بب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنـك جمـزي   وأح
  . »به
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  يــا زارع اخلــري حتصــد بــه مثــراً 
 زارع الشر موقـوف علـى الـوهن    يا  
  نفس كفي عن العصيان واكتسـيب   يا

ــرمحين      ــل اهللا ي ــيال لع ــال مج  فع
أمل يكن !! زر القبور وقف وقفة تأمل وحماسبة : أخي احلبيب 

ن على ظهر هـذه األرض، يـأكلون   أصحاب تلك القبور يعيشو
  . اخل..ويشربون وميرحون

من أجل ذلك وخلطورة األمر أردت تذكري نفسـي املقصـرة   
وتذكري إخواين  باملوت، وذلك بزيارة القبور لكـي تـرق هـذه    
القلوب القاسية، ولتهدأ تلك األنفس الظاملة، ولتتذكر أنـه مهمـا   

ـ      درجات طال الزمن أو قصر ومهمـا بلـغ اإلنسـان أعلـى ال
: واملستويات، فهو مسكني ، غدا يرحل عن هذا الدنيا، بال رجعة 

    َولَقَْد جِئُْتُموَنا فَُراَدى كََما َخلَقَْناكُْم أَوَّلَ َمـرٍَّة َوَتـَركُْتْم َمـا
  ]. ٩٤:األنعام[َخوَّلَْناكُْم َوَراَء ظُُهورِكُْم
  : قال كعب بن زهري

  كل ابن أنثـى وإن طالـت سـالمته    
 علــى آلــة حــدباء حممــوليومــا   

فالبدار إىل التوبة يا عبد اهللا، فبها تسمو نفسـك وينشـرح   
صدرك وتسود يف الدنيا واآلخرة، فكلمـات التـائبني صـادقة،    
ودموعهم حارة، ومهمهم قوية، ذاقوا حالوة اإلميان بعـد مـرارة   
احلرمان، ووجدوا برد اليقني بعد نار احلرية، وعاشوا حياة األمـن  



  

  ١٧وصيــة غـريب

القلق واالضطراب، وإياك إياك من التسويف والتـأخر،   بعد مسرية
فإنك ال تدري هل ستكون غدا يف عداد األحياء أو ممن دفنوا حتت 
أطباق الثرى، وودعوا هذه الدنيا وأصبحوا يف ظلمـة القبـور ويف   
ضيق اللحود، بعد أن سكنوا الدور والقصور، فأرع مسعك أخـي  

َيا أَيَُّها الَِّذيَن : يقول  إذ الشاب لداعي احلق وأجب نداء اهللا تعاىل
ــا    ــاكُْم ِلَم ــولِ إِذَا َدَع ــِه َوِللرَُّس ــَتجِيُبوا ِللَّ ــوا اْس َآَمُن

وأعلن بصرخات جملجلة وبصيحات مدوية ] ٢٤:األنفال[ُيْحيِيكُْم
أن : هتز الوجدان ، وتطرب اآلذان ، وتبعث يف القلـوب اإلميـان   

  . السعادة ال توجد إال يف طاعة الرمحن
  ولست أرى السـعادة مجـع مـال    

ــعيد      ــو الس ــي ه ــن التق ولك
ــراً ــزاد ذخ ــري ال ــوى اهللا خ    وتق

ــد    ــى مزيـ ــد اهللا لألتقـ وعنـ
فأقبل على اهللا تعاىل بقلبك وقالبـك، بروحـك وجسـدك،    
وستجد حالوة اإلميان قبل أن يتمكن منك ملك املـوت ويقـبض   

على اهللا وتـب،   روحك، فاملوت ال يعرف صغرياً وال كبرياً، فأقبل
  . فإن اهللا تواب رحيم، ورمحته وسعت كل شيء

اللهم وسِّع ألهل القبور مدخلهم، واغسلهم باملاء والثلج والربد 
.. ونقهم من الذنوب واخلطايا كما ينقي الثوب األبيض من الدنس

اللهم جازهم باحلسنات إحسانا، وبالسيئات عفواً وغفرانا، وارمحنا 
ما صاروا إليه، حتت اجلنادل والتراب وحـدنا ،  اللهم إذا صرنا إىل 



  
وصيــة غـريب ١٨  

اللهم ارمحنا إذا صرنا إىل ما صاروا إليه، وأنزل اللهم على قبورنـا  
أن تـؤنس  : الضياء والنور، والفسحة والسرور، اللهم إنا نسألك 

.. وحشتنا يف القبور، اللهم نوِّر علينا قبورنا، اللهم نوِّر علينا قبورنا
  .»آمني .. اللهم

  
  
  
  

 


